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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ JAKO JEDNA Z

POTŘEB OSOB ZÁVISLÝCH NA NÁVYKOVÝCH

LÁTKÁCH ČI PATOLOGICKÝCH HRÁČŮ

 Kdo jsme – informace o Občanské poradně Liberec

 Trocha statistiky z OP Liberec

 Řešení exekucí

 Informace o oddlužení a jeho podmínky



OBČANSKÁ PORADNA LIBEREC

 Poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se 

dostanou do obtížné životní situace, kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami

 Služba je bezplatná, nezávislá, diskrétní a nestranná

 Cílem je podporovat klienty k samostatném jednání, aby 

se na práci občanských poraden nestali závislými. 

Poskytnutá rada musí být nestranná a neutrální (bez 

hodnocení) a musí být podána s ohledem na klientovu 

situaci. Občanská poradna vždy respektuje klienta a jeho 

rozhodnutí, jak dále jednat.



OBLASTI PORADENSTVÍ

 sociální dávky/ sociální pomoc/ pojištění/ pracovně 

právní vztahy a zaměstnanost/ bydlení/ rodina a 

mezilidské vztahy/ majetkoprávní vztahy a náhrada 

škody/ finanční a rozpočtová problematika/ 

zdravotnictví/ školství a vzdělávání/ ekologie, právo 

životního prostředí/ ochrana spotřebitele/ základy práva 

ČR/ právní systém EU/ občanské soudní řízení/ veřejná 

správa/ trestní právo/ ústavní právo.



 V roce 2014 navštívilo poradnu cca 10 klientů, kteří 

prošli léčbou závislosti a měli zájem urovnat vzniklé 

dluhy 

 Informační konzultace – dostali informace o 

insolvenčním zákonu, o způsobu řešení úpadku –

oddlužení, byly jim zadány úkoly – zjistit aktuální výši 

příjmů + ověřit u věřitelů aktuální rozsah a výši všech 

závazků

 Na druhou konzultaci se dostaví cca polovina, jde o ty, 

kteří již mají trvalé příjmy, jen cca 2 z nich doloží 

ověřenou výši závazků. Závazky vznikaly v době 

závislosti, kdy reálnou situaci nedokázal klient řešit.



DRUHY ZÁVAZKŮ

 Většinou se jedná o neuhrazené pokuty a náklady 

soudních řízení, případně náhrady škod z trestných činů

 Z 10 klientů se podaří dovést do oddlužení 1 – 3 klienty



EXEKUCE

 Novinky:

Nebráni-li to účelu exekuce, provede se exekuce 

ukládající zaplacení peněžité částky :

 přikázáním pohledávky z účtu povinného, resp. 

manžela povinného

 přikázáním jiné peněžité pohledávky (kromě 

pohledávky z penzijního nebo doplňkového penzijního 

spoření), postižením jiných majetkových práv,srážkami ze 

mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo 

pozastavením řidičského oprávnění. 



 Prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých 

věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své 

rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z 

penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního 

spoření 

 Prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k 

bydlení sebe a své rodiny

V jiném než shora uvedeném pořadí je přitom možné 

exekuci provést pouze na návrh povinného nebo s jeho 

souhlasem!



 Exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela 

povinného u peněžního ústavu lze provést pouze 

tehdy, nepostačuje-li k uhrazení vymáhané peněžité 

pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a 

nákladů exekuce provedení exekuce přikázáním 

pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu. 

 Způsob provedení exekuce určí exekutor.



Další způsoby dle povahy uložené povinnosti:

 Vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, 

provedením prací a výkonů,

 Exekuce prodejem zástavy

 V případě exekuce prodejem movitých věcí je 

exekutor podle novely povinen pořizovat při soupisu 

věcí zvukově obrazový záznam. Přitom je povinen 

přítomné osoby o této své povinnosti při zahájení 

předmětné prohlídky poučit.



 V případě, kdy má dlužník v nemovitosti trvalý pobyt a v 

exekučním řízení bude proti němu vymáhána pohledávka 

s jistinou do výše 30 000,- Kč, nebude možné v 

předmětném řízení uvedenou nemovitou věc exekučně 

postihnout (to neplatí v případě pohledávky výživného 

nebo náhrady újmy ublížením na zdraví či trestným 

činem)



VĚCI NEPODLÉHAJÍCÍ EXEKUCI

 Věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování 
hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých 
pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl 
v rozporu s morálními pravidly. 

 Jedná se o ty věci, jejichž počet a hodnota 
odpovídá obvyklým majetkovým poměrům

- běžné oděvní součásti, 

- obvyklé vybavení domácnosti (lůžko, stůl, židli, 
kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, 
sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a 
ložní prádlo)



 - věci osobní povahy (snubní prsten, písemnosti 

osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové 

záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a 

nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy 

přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné 

povahy)



- zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný 
potřebuje  vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě

- hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku 
životního minima jednotlivce podle zvláštního právního 
předpisu

- domácí zvířata u nichž hospodářský efekt není 
hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho 
společník



 Exekuční řízení ke zřízení exekutorského 

zástavního práva na nemovitých věcech povinného 

k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na 

návrh. Exekuční návrh na zřízení exekutorského 

zástavního prává podává exekutorovi oprávněný. 

 Exekuční příkaz ke zřízení EZP má účinky i proti 

osobám, které nabyly nemovitou věci po zápisu 

poznámky informující o podání návrhu na zřízení 

EZP.



EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO

OPRÁVNĚNÍ

 Exekuční příkaz lze vydat pouze tehdy, je-li vymáhán 

nedoplatek výživného na nezletilé dítě

 Ex. příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, ne 

však dříve, než oprávněnému a povinnému

 Dnem doručení povinnému se pozastavuje řidičské 

oprávnění a povinný nesmí řídit motorová vozidla



ZRUŠENÍ EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU

POZASTAVENÍM ŘO

 Prokáže-li povinný, že k uspokojení základních životních 

potřeb svých a osob vyživovaných nezbytně potřebuje 

ŘO

nebo

 Zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě



OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat 
do 15 dnů odvolání ke krajskému soudu, v jehož obvodu 
působí exekuční soud.

 Odvolání není přípustné proti: 

- rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci 
ze soupisu – nutno podat vylučovací žalobu

- exekučnímu příkazu (lze podat návrh na odklad či 
zastavení exekuce)

- usnesení o změně nebo zrušení exekučního 
příkazu

- příkazu k úhradě nákladů exekuce (lze podat 
námitky do 8 dnů)



OCHRANA TŘETÍCH OSOB

 Vyškrtnutí věcí ze soupisu , případně vylučovací žaloba

 Zrušení trvalého bydliště (jako prevence) – správní 

řízení



INSOLVENČNÍ ZÁKON

 Zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku 
dlužníka soudním řízením.

 Oddlužení dlužníka – jeden ze způsobů řešení úpadku



OSOBA OPRÁVNĚNÁ NAVRHNOUT ODDLUŽENÍ

 Právnická osoba, která není podnikatelem a nemá dluhy z 

podnikání

 Fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání

 Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku 

nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže:

 S tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde

 Jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena 

po skončení insolvenčního řízení, ve kterém 

insolvenční soud zrušil konkurz na majetek dlužníka 

dle § 308 insolvenčního zákona

 Jde o pohledávku zajištěného věřitele 

 Jiná osoba než dlužník není oprávněná návrh podat



 Návrh na oddlužení je nutno podat společně s 

insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná 

osoba (věřitel), lze návrh na povolení oddlužení podat 

nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu

dlužníku. O tom musí být dlužník při doručení 

insolvenčního návrhu poučen.



 Návrh na oddlužení lze podat pouze na předepsaném 

formuláři, který lze nalézt na stránkách justice.cz, v sekci 

– Insolvenční zákon



ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU

IS zamítne návrh, jestliže lze předpokládat:

 Že jím je sledován nepoctivý záměr

 Že hodnota plnění bude nižší než 30 % a dlužník nemá 
souhlas věřitele s tímto nižším plněním

Od 1.1.2014 IS zamítne návrh i tehdy, jestliže:

Dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo 
nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v 
insolvenčním řízení



ZPŮSOBY POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

 Zpeněžení majetkové podstaty

 Plněním splátkového kalendáře



PLNĚNÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE

Dlužník je povinen po dobu 5 let měsíčně splácet 

nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve 

stejném rozsahu,  v jakém z nich mohou být při výkonu 

rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní 

pohledávky. Tato částka je rozdělována prostřednictvím 

insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele v 

poměru, který určí IS. 

Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení 

zajištění. 



STAV PO SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ

 IS uloží dlužníkovi, aby po dobu 5 let platil 
prostřednictvím insolvenčního správce částku z příjmů, 
které získá po schválení oddlužení

 Stanoví termín úhrady 1. splátky

 Označí příjmy, ze kterých by měl dlužník uhradit 1. 
splátku

 Označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s nižším 
plněním

 Přikáže plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, aby 
prováděl srážky a nevyplácel sraženou částku dlužníku



NÁVRH NA PŘIZNÁNÍ OSVOBOZENÍ

 Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti 

podle schváleného způsobu oddlužení, vydá IS po slyšení 

dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení 

pohledávek, zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž 

dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh 

dlužníka.



NEPŘÍPUSTNOST OSVOBOZENÍ

 Osvobození se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné 

majetkové sankce pro úmyslný trestný čin a dále 

pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným 

porušením právní povinnosti. 



ZRUŠENÍ SCHVÁLENÉHO ODDLUŽENÍ

IS schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o 
způsobu řešení úpadku konkursem jestliže

 Dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného 
způsobu oddlužení

 Se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře 
nebude možné splnit

 V důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po 
schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 
30 dnů po lhůtě splatnosti (byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku 
nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce)

 To navrhne dlužník.



KONTAKTY NA OBČANSKOU PORADNU

 485 152 070

 776 331 112

 poradna@d-os.net

 obcanskaporadna.lbc@volny.cz

 www.d-os.net (informace o dalších pracovištích)

 Adresa: Déčko Liberec z.s., Švermova 32, Liberec 10, 460 
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 Vedoucí poradny: Bc. Ludmila Žánová, 

 zanova@d-os.net

 Provozní doba: na stránkách www.d-os-net
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Děkuji za pozornost!


